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Backwerk opent conceptstore in Hilversum
’De smaak van
Hilversummers
geeft vertrouwen’

Susanne van Velzen

s.van.velzen@hollandmediacombinatie.nl

Hilversum Q Hilversum wordt de
proeftuin van Backwerk. Op de
Groest opent de snelgroeiende
foodformule een conceptstore.
Hier worden franchisenemers van
Backwerk getraind en nieuwe
producten ontwikkeld en getest bij
het publiek.
„Hilversum ligt lekker centraal,
handig voor de trainingen. Het is
dicht bij ons hoofdkantoor in
Baarn en de smaak van Hilversummers geeft ons vertrouwen of een
nieuw product aan zal slaan”, zegt
woordvoerder Marlou van Gestel
van Backwerk. De winkel in Hilversum, de twintigste in Nederland,
opent 22 november. Personeel
wordt nu gezocht. Hilversum is de
enige locatie die gerund wordt
door Backwerk zelf. De overige
vestigingen zijn franchisezaken.

Duitse formule
Backwerk is een van oorsprong
Duitse formule. Klanten kunnen er
terecht voor onder meer belegde
broodjes, koffie, sappen, smoothies
en zoete producten. Zowel om mee
te nemen als om ter plekke te consumeren. De focus van Backwerk
ligt op vers, snel, kwaliteit, huisgemaakt, duurzaam en een eerlijke
prijs. „Daarin onderscheiden wij
ons. Alles wordt op locatie klaargemaakt. We marineren en bakken de

Backwerk opent 22 november een filiaal in Hilversum.

kip, grillen de groenten en snijden
het fruit voor de sappen en smoothies in de winkels. Zichtbaar voor
de klant. De producten liggen
nooit lang in de schappen. En we
gebruiken zoveel mogelijk lokale
producten ”, vertelt Van Gestel.
Een kop koffie kost bij Backwerk

een euro en een belegd broodje
begint bij 1,50 euro. „Wij willen
toegankelijk zijn voor iedereen.
Scholieren, studenten, zakenmensen, moeders die met hun kind
even in de stad gaan lunchen.”
Backwerk groeit hard in Nederland. Na de vestiging in Hilversum
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volgt dit jaar nog een filiaal in
Zwolle. Volgend jaar wil de keten
tien tot twintig nieuwe filialen
openen in het hele land. De ambitie is om door te groeien naar 120
winkels. Na de grote steden volgen
nu ook de middelgrote plaatsen.
Backwerk kiest voor zogeheten

high traffic locaties. Plekken waar
veel mensen voorbijlopen. Denk
aan stations en winkelgebieden.
In de Hilversumse vestiging worden straks nieuwe producten voor
de winkels ontwikkeld. „We updaten het assortiment constant. Zo
hebben we onlangs belegde pretzels geïntroduceerd. Een typisch
Duits product. Wordt heel goed
ontvangen. En we zijn nu zoetwaren naar een hoger niveau aan het
tillen. Er komen meringues aan en
zelfgemaakte taartjes met banketbakkersroom en vers fruit. Elke
winkel heeft een vast assortiment
en kan daarnaast producten kiezen
die lokaal populair zijn. In Brabant
doen de worstenbroodjes het goed.
Vier keer per jaar komen de franchisenemers bij elkaar. Om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te
leren en te trainen met nieuwe
producten”, legt Van Gestel uit.
Backwerk is sinds vorig jaar eigendom van het beursgenoteerde
bedrijf Valora uit Zwitserland. De
keten heeft vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. In
Nederland ligt de focus komende
tijd op groei.

OZB en dividend vallen voor Hilversum wel positief uit

Finalisten Hilversum Verlicht

1,3 miljoen euro
meer aan personeel

Susanne van Velzen

Leander Mascini

Hilversum Q De gemeente Hilversum heeft een forse tegenvaller te
verwerken. Uit prognoses is namelijk gebleken dat er in 2018 1,3 miljoen euro meer aan personeelskosten wordt uitgegeven dan verwacht.
De extra kosten komen onder andere doordat zieke medewerkers vervangen moesten worden en de werkdruk op het Sociaal Plein zo groot
was dat er extra mensen ingehuurd
moesten worden. Ook waren er
meer handjes nodig om de digitalisering, de informatievoorziening,
de communicatie en uitvoering van
de plannen voor de komende jaren
goed te laten verlopen. De gemeente
verwacht dit jaar aan personeel 1,8
miljoen euro meer uit te geven dan
de begrote 47,5 miljoen. De gemeenteraad heeft eerder, bij het vaststellen van de kadernota, al toegestaan
dat er 500.000 euro meer werd gere-

serveerd voor het formatiebudget
(personeel). Hierdoor komt de gemeente uiteindelijk 1,3 miljoen euro
te kort, zo valt te lezen in een brief
van het college aan de gemeenteraad.

Meer tegenvallers
Er zijn nog een paar tegenvallers. De
kapitaallasten van Hilversum zijn
138.000 euro hoger dan verwacht. En
ook de inkoop van de gemeente zal
meer gaan kosten. De gerealiseerde
bezuinigingen hebben pas effect in
2019, waardoor er nu 168.000 euro
extra betaald moet worden.
Een groot gedeelte van deze extra
kosten zijn echter alweer ’terugverdiend’. De daadwerkelijke WOZwaarde van woningen en bedrijfsgebouwen blijkt hoger dan eerder geschat. En in de OZB-tarieven voor
niet-woningen is een fout gemaakt.
Door deze twee ’meevallers’ komt er
nu 550.000 euro meer aan OZB bin-

nen. Daarnaast heeft niemand een
beroep gedaan op het budget van
Nieuwe Kansen, de gemeente houdt
150.000 euro achter voor de laatste
maanden van 2018 en stopt de rest
(zo’n 450.000 euro) in de algemene
reserve.
Ook de rente-post op de begroting
blijkt te hoog zijn ingeschat. Er is
minder geld geleend en het rentepercentage bleek mee te vallen. Dat
levert een voordeel op van 196.000
euro. Ook het dividend pakt gunstiger uit. Er wordt 186.000 euro meer
’verdiend’ omdat het bedrijfsresultaat van de Bank Nederlandse Gemeenten gunstiger is dan geraamd
en omdat het dividendpercentage
geen 25, maar 37,5 procent is.

Onder de streep
Alle plussen en minnen op een rijtje
gezet, komt de gemeente onder de
streep uit op een tekort van 224.000
euro.

Hilversum Q De finalisten voor
het ontwerp van de nieuwe feestverlichting voor het centrum van
Hilversum zijn bekend.
Het gaat om Forces for Architecture, Tijdmakers/Fosfor Design
en Studio Arjen van der Cruijsen.
Hun ontwerpen voor Hilversum
Verlicht sluiten aan bij Hilversum

advertentie

als Mediastad en zijn vanaf morgen te zien in het Dudok Architectuur Centrum in het raadhuis.
Het publiek kan een mening geven over de lichtplannen. Deze
opmerkingen worden door de jury meegenomen in de uiteindelijke keuze. De winnaar wordt op 22
november bekend gemaakt.
Regionaal 6: Revival van de
Lichtstad

